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ДІТИ ІЗ РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ В ІНКЛЮЗИВНІЙ ОСВІТІ
Анотація. У статті розглядаються розлади спектру аутизму, як одна із нозологій у дітей, з якою працю-
ють фахівці в межах інклюзивної освіти. Автором визначено, що аутизм є розладом, що зумовлює пору-
шення соціальної взаємодії, характеризується обмеженістю інтересів та стереотипними діями. Обґрунто-
вано позитивний вплив включення дитини з аутизмом в інклюзивній освітній простір. Такі орієнтири, 
як визнання рівноцінності усіх дітей, перебудова освітнього середовища до потреб кожної дитини, подо-
лання соціальних та психологічних бар’єрів завдяки соціальній залученості усіх дітей, позитивний чином 
впливають на дітей з аутизмом, на дітей із іншими особливостями розвитку і на дітей із нормою розвитку. 
Визначено, що для дитини з аутизмом необхідно забезпечити умови, які б сприяли зниженню дестабі-
лізуючих факторів – це можливо завдяки спиранню на групи ресурсів, що формують соціальний досвід 
ди-тини: предметно-просторові, організаційно-смислові, соціально-психологічні. 
Ключові слова: аутизм, розлади аутистичного спектру, особливі потреби, інклюзивна освіта, інклюзивне 
освітнє середовище, ресурси, соціальна взаємодія.
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CHILDREN WITH AUTISTIC SPECTRUM DISORDERS IN INCLUSIVE EDUCATION
Summary. The article deals with disorders of the spectrum of autism in children as one of the nosologies with 
which specialists work within the framework of inclusive education. The author has determined that autism 
is a disorder that results in violations of social interaction, limited interests and stereotyped actions. It has 
been determined that inclusive education for children with autistic spectrum disorders has several advantages.  
The definition of inclusive education and its purpose is given, based on UN documents: it consists in eliminat-
ing social exclusion as a result of various kinds of negative relationships and the lack of the necessary reaction 
to differences on any grounds – this is urgent for children with autism spectrum deviations. The positive influ-
ence of inclusion of a child with autism in the inclusive educational space is substantiated. Such benchmarks as 
recognizing the equal worth of all children, rebuilding the educational environment for the needs of each child, 
overcoming social and psychological barriers due to the social involvement of all children, positively affect chil-
dren with autism, children with other developmental features and children with developmental rates. It has 
been established that the inclusion of a child with autism in the inclusive educational space brings up impor-
tant social skills in it – tolerance to another, the ability to dialogue, social perception. The need to focus on the 
possibilities and needs of the child is singled out. It is determined that for a child with autism it is necessary to 
provide conditions that would contribute to reducing destabilizing factors – this is possible due to the reliance 
on groups of resources that shape the social experience of the child: subject-spatial, organizational-semantic, 
social and psychological. It is determined that in order to successfully stay in the inclusive educational space, it 
is necessary to determine the peculiarities of the manifestations of the child with autism and to take them into 
account when selecting educational tools. The author concludes that the inclusive environment, which is built 
with regard to the requirements and opportunities of children with autism spectrum disorders, with a reliance 
on resources, has a positive effect on the psychological, educational and social success of the child.
Keywords: autism, autistic spectrum disorders, special needs, inclusive education, inclusive educational 
environment, resources, social interaction.

Постановка проблеми. Останнім часом 
рівень захворюваності на аутизм зростає 

в усіх країнах світу. Згідно з даними ВООЗ, поши-
реність розладів спектру аутизму складає понад 
1% від популяції, у світі нараховується приблизно 
67 мільйонів хворих, при цьому досі залишаються 
остаточно не встановленими деякі аспекти етіо-
логія. Проте однозначно необхідним є включення 
дітей з розладами аутистичного спектру до освіт-
нього та соціального життя. Таку можливість на-
дає інклюзивна освіта, оскільки навчальне серед-
овище в ній побудоване таким чином, щоб дати 
однаковий доступ до освіти усім дітям.

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Проблематика інклюзивної освіти містить 
ряд аспектів та розглядається дослідниками різ-
них галузей: істориками Т. Букшиною, М. Захар-
чук, В. Золотоверхом, А. Ільченко, С. Корнєвим, 

Т. Єжовою; соціологами Г. Буровою, Д. Зайцевим, 
І. Кантеміровою, Н. Малафєєвим, Л. Сокурян-
ською, О. Фудоровою; філософами В. Андрущен-
ком, Л. Вітгенштейом, С. Гессеном, В. Креме-
нем, А. Лушніковим, В. Огнев’юком, Н. Софій, 
Н. Тарусиною; педагогами І. Андрусєвою, О. Бо-
гословською, Д. Деппелер, А. Колупаєвою, К. Ко-
совою, Т. Лорманом, А. Сбруєвою, О. Таранченко, 
Д. Харві, З. Шевців; психологами С. Грабовською, 
Д. Єрмолаєвим, Є. Кулаковою; дефектолога-
ми та корекційними педагогами А. Анісімовою, 
Р. Аслаєвою, І. Константіновою, Л. Коров’яковою, 
Н. Малофєєвим, Є. Мастюковою, М. Назаровою. 
Міжнародний досвід є показовим у досліджен-
нях інклюзивної освіти. Так, історію розвитку ін-
клюзивної освіти дослідили К. Барнз, Л. Бартон, 
М. Ейнскоу; загальнотеоретичні проблеми інклю-
зивної й інтегрованої освіти розкривають Т. Бут, 
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Ч. Веббер, Р. Джексон, М. Ейнскоу, М. Кінг-Сірс, 
Д. МакГі-Річмонд, Т. Мітчел, Д. Харві; особливос-
ті підготовки вчителів інклюзивних шкіл за кор-
доном висвітлили М. Ейнскоу, П. Клоу, С. Коул, 
Н. Уолдрон, М. Мадж. Розробці методик діагнос-
тики психічного розвитку дітей на ранніх етапах 
приділили увагу Л. Виготський, О. Венгер, О. Ки-
ричук, Г. Костюк, Б. Корсунська, С. Максименко, 
Н. Морозова, М. Ярмаченко. Вивченням проб-
леми залучення дітей з особливими потребами 
до навчання, їх супроводу, реабілітації, соціалі-
зації займались В. Авілов, В. Бондар, О. Євтухо-
ва, В. Зарецька, І. Іванова, Н. Козлов, А. Колу-
паєва, Ю. Найда, О. Савченко, О. Столяренко, 
Н. Судакова, О. Таранченко. Вивчення та роз-
робка проблематики раннього втручання заці-
кавились вітчизняні та закордонні дослідники 
С. Барет, Ж. Боавіда, М. Гуральнік, Н. Доброва-
Крол, А. Заплатинська, Р. Маквільям, С. Меісілс, 
Н. Міхановська, Т. Міщук, Т. Мур, А. Кравцо-
ва, М. Кропівницька, Г. Кукуруза, Т. Панченко, 
І. Пасічник, А. Серано, О. Склянська, Т. Стасен-
ко, Д. Хекман, Д. Шонкоф. Серед досліджень про-
блем розвитку, навчання та соціалізації дітей 
з розладами аутистичного спектру слід відзначи-
ти роботи Н. Андреєвої, Н. Базими, Н. Івашури, 
С. Коноплястої, В. Косинкіної, З. Ленів, О. Літ-
вінової, Н. Липкої, І. Логвінової, С. Максименка, 
І. Марцинковского, А. Обухівської, К. Островської, 
Л. Рибченко, М. Рождественської, а також резуль-
тати те-оретичної та практичної роботи таких вче-
них як О. Романчук, Х. Сайко, Т. Сак, В. Синьов, 
Т. Скрипник, В. Тарасун, А. Чуприков, М. Шере-
мет, Д. Шульженко, О. Шульженко та інші.

Виділення раніше не вирішених частин 
загальної проблеми. Актуальність соціальних 
проблем, пов’язаних із цим розладом, є значною 
не лише для України, а й для інших країн. Проте 
закордонний досвід має більше накопичень сто-
совно діагностики, соціальної допомоги, забез-
печення освіти та законодавчого забезпечення 
дітей, які мають цей розлад. З огляду на зроста-
ючий інтерес до розладів аутистичного спектру, 
попит на вивчення питань, які поки залишають-
ся невирішеними у цьому напряму, висвітлення 
даної теми є актуальним та своєчасним. 

Формулювання цілей статті. Метою статті 
є виокремлення розладів спектру аутизму як од-
нієї із нозологій та висвітлення аспектів роботи 
з дітьми із аутизмом в межах інклюзивної освіти. 

Виклад основного матеріалу. Аутизм та роз-
лади спектру аутизму є одними з найпоширені-
ших форм неповносправності та порушень розвит-
ку у дітей – нині вони зустрічаються у однієї із  
80-160 дітей [3]. Це розвиток, який обумовлює 
специфічну будову та функціонування головно-
го мозку, внаслідок чого відбувається порушення 
соціального, мовленнєвого розвитку дитини, що 
обумовлює особливості її поведінки уже з раннього 
віку [7, с. 1]. Аутизм – розлад, що характеризується 
вираженим, всебічним дефіцитом соціальної вза-
ємодії, обмеженими інтересами, стереотипними 
діями. «Діагноз «розлади аутистичного спектру» 
відноситься до групи станів, пов’язаних із розви-
тком нервової системи та характеризуються по-
рушеннями в трьох сферах: соціальній взаємодії, 
комунікації (використання вербального і невер-
бального мови), а також обмеженими і повторюва-

ними моделями в поведінці, інтересах і діяльності» 
[6, с. 31]. Враховуючи специфічність розладу, дити-
на матиме особливі потреби, що можна задоволь-
нити в умовах інклюзивної освіти.

Закордонні дослідники Г. Кейлі та С. Доуру 
наводять таке визначення інклюзивної освіти: 
«..це програми спеціальної освіти, які надають по-
слуги підтримки особам з особливими освітніми 
потребами для продовження освіти на усіх ступе-
нях разом з однолітками» [12, с. 307]. В Україн-
ському законодавстві зафіксовано: «інклюзивне 
навчання – це система освітніх послуг, що забез-
печує реалізацію права на освіту осіб з особливи-
ми освітніми потребами, а також їх соціалізацію 
та інтеграцію в суспільство» [5]. Мету інклюзивної 
освіти розкрито в Керівних принципах політики 
в області інклюзивної освіти ООН: «Її мета поля-
гає в ліквідації соціального відчуження, що є на-
слідком різного роду негативних відносин і від-
сутності належного реагування на відмінності за 
ознакою раси, економічного становища, соціаль-
ного статусу, етнічного походження, мови, релі-
гії, статі, сексуальної орієнтації й індивідуальних 
здібностей» [8, с. 4]. Ця освіта реалізується завдя-
ки співробітництву й ґрунтується на важливому 
принципі толерантності, допомагає формувати 
вміння співпереживати, повагу до принципів рів-
ності, а також підтримує незалежне життя людей 
з особливими потребами. Дослідник Т. Мітчел 
акцентує увагу на рівних можливостях усіх дітей: 
«Важливо, щоб середовище забезпечувало мож-
ливість усім дітям вивчати те, що їм необхідно, 
щоб освіта реально сприяла поліпшенню якості їх 
життя, щоб вони знайшли баланс між незалеж-
ністю і взаємозалежністю і були готові до повно-
цінної участі в житті суспільства як громадяни 
і носії його культури» [4, с. 13].

Інклюзія в освіті, в яку включені діти з особли-
востями розвитку, передбачає такі положення: 

– «визнання рівноцінності для суспільства 
всіх дітей і педагогів;

– підвищення ступеня участі дітей у навчаль-
но-виховному процесі й позашкільних заходах 
та одночасне зменшення рівня ізольованості час-
тини дітей;

– зміни в шкільній політиці, практиці 
та шкільній культурі з метою при-ведення їх 
у відповідність до різноманітних потреб дітей, 
які навчаються в цьому навчальному закладі;

– подолання бар’єрів на шляху здобуття якіс-
ної освіти та соціалізації всіх дітей, а не тільки 
дітей з інвалідністю та з особливими освітніми 
потребами;

– аналіз і вивчення спроб подолання бар’єрів 
і покращення доступності освітніх закладів для 
окремих категорій дітей, проведення реформ 
і змін, спрямованих на користь усіх дітей;

– переконання, що відмінності між дітьми – 
це ресурси, що сприяють педагогічному процесу, 
а не перешкоди, які необхідно долати;

– визнання прав дітей на здобуття освіти в на-
вчальних закладах, що розташовані за місцем 
проживання;

– покращення ситуації в школах загалом як 
для учнів, так і для педагогів;

– визнання ролі шкіл не тільки в підвищен-
ні академічних показників учнів, а й у розвитку 
місцевих громад;
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– розвиток партнерських відносин між школа-

ми і місцевими громадами;
– визнання того, що інклюзія в освіті – це 

один із аспектів інклюзії в суспільстві» [1, с. 10]. 
Такі орієнтири позитивний чином впливають як 
на дітей з аутизмом, так і на дітей із іншими осо-
бливостями розвитку. 

Необхідність включення дитини з аутизмом 
в інклюзивній освітній простір переконливо об-
ґрунтовується. Роздумуючи над необхідністю 
застосування освітніх стратегій для дітей з осо-
бливими потребами, дослідник Т. Мітчел звертає 
увагу на різні аргументи. Необхідність освітніх 
стратегій автор аргументує тим, що деяким дітям 
дійсно необхідні такі особливі стратегії навчан-
ня – дітям з аутистичними порушеннями потріб-
на адаптація програми навчання з урахуванням 
їх «тріади порушень»: соціальної взаємодії, ко-
мунікації та поведінки [4, с. 29]. Серед переваг, 
які надає інклюзивна освіта дітям з особливими 
потребами, зокрема, з розладами спектру ау-
тизму, можна зазначити наступні: «поліпшення 
когнітивного, моторного, мовного, соціального 
та емоційного розвитку дітей завдяки цілеспря-
мованому спілкуванню з однолітками; ровесники 
відіграють роль моделей для дітей з особливими 
освітніми потребами; оволодіння новими вміння-
ми та навичками відбувається функціонально; 
навчання проводиться з орієнтацією на сильні 
якості, здібності та інтереси дітей; у дітей є мож-
ливості для налагодження дружніх стосунків зі 
здоровими ровесниками й участі в громадському 
житті» [2, с. 30]. Включення дитини з аутизмом 
в інклюзивний освітній простір дає можливість 
виховання в ній таких важливих соціальних 
умінь як толерантність до іншого (в межах інклю-
зивної освіти діти може «зустрітися» із дітьми з ін-
шими особливостями, що формує повагу до інак-
шості), здатність до діалогу із іншими (у парній, 
командній роботі), соціальна перцепція (уміння 
орієнтуватися на іншого, помічати його дії, роз-
пізнавати його емоційний стан). 

На думку дослідниці Т. Скрипник, є три осно-
вні орієнтири у підготовці дитини з розладами 
спектру аутизму до навчального процесу: в першу 
чергу, успішність процесу залежить від раннього 
виявлення розладу, надання дитині та її родині 
системної допомоги, що організовує служба ран-
нього втручання; по-друге, налагодження умов, 
що сприятимуть розвитку дитини в сім’ї – орга-
нізація побуту, порядку життєдіяльності, способів 
спілкування і взаємодії батьків з дитиною – без 
відповідних перетворень на мікрорівні, в меж-
ах сім’ї, неможливо досягти стійких змін в роз-
витку дитини; по-третє, розвиненість у дитини 
з розладами аутистичного спектру не тільки ін-
телектуальних, скільки адаптивних функцій як 
фундаменту для формування шкільних навичок 
[10, с. 14–15]. Також, дослідниця стверджую, що 
дитині з аутизмом необхідно забезпечити умови, 
які б сприяли зниженню дестабілізуючих факто-
рів; а для того щоб задовольнити його особливі по-
треби, слід спиратися на групи ресурсів: предмет-
но-просторові (структура простору, де знаходиться 
дитина, його зонування та маркування, осмисле-
ний підбір матеріалів), організаційно-смислові 
(організація навчально-виховного процесу, пра-
вила, формат представлення інформації, візуаль-

на підтримка у вигляді графіків, розкладів для 
навчання орієнтуватися у оточуючому середовищі 
та регулювати свої дії, відносини) і соціально-пси-
хологічні (відносини з іншими людьми, соціальні 
потреби, звички) [9; 10]. Ці ресурси формують со-
ціальний досвід дитини з аутизмом. Організова-
не інклюзивне освітнє середовище здатне успішно 
задовольнити ці потреби.

Інструменти навчання із дітьми в інклюзив-
ному освітньому середовищі, яке адаптоване до 
особливих потреб дитини, мають враховувати 
особливості проявів дітей із аутизмом, що най-
більше виражається у процесах взаємодії, емо-
ційному та комунікативному розвитку: гіперфо-
кус уваги (концентрація на певному фрагменті 
дійсності й нехтування іншими, при цьому не-
вбачання цього фрагмента у взаємозв’язку з ін-
шими); аутостимуляції (стереотипне повторення 
певних рухів, звуків, дій, що часто виникає в мо-
менти збудження або перевтоми дитини); тілесні 
блоки (локальна м’язова напруженість, яку ди-
тина несвідомо підтримує внаслідок дисгармо-
нійного, часто стресового стану) [11, с. 33–34]. 

Для успішності виконання завдань, фахівець 
має орієнтуватися на можливості та потреби 
дитини. При складанні завдань для дитини з  
аутизмом слід враховувати: 

а) послідовність (від реалізації ситуативного 
наміру до виконання вправи, алгоритму вправ, 
алгоритму окремого заняття з фізичної культури, 
переслідування цілей фізичного саморозвитку);

б) для того, щоб у дитини виникла ціль (намір), 
вона повинна бути близькою до її потреб; слід орі-
єнтуватися на інтереси та пристрасті дитини;

в) ціль, яку педагог ставить перед дитиною, 
повинна бути очевидною для неї, дитина має ба-
чити засоби досягнення цілі, мати можливість 
відслідковувати наближення до цілі;

г) необхідне чітке планування і поступове 
формування стереотипу заняття;

д) правильно підбирати позитивне підкріп-
лення, емоційно заохочувати дитину;

е) заняття легше проводити, коли всі його еле-
менти пов’язані єдиними сюжетом;

ж) по можливості використовувати сюжетний 
коментар, що допомагає довше утримувати увагу 
дитини на завданні [11, с. 56].

Таким чином, в межах інклюзивної освіти дити-
на з розладами аутистичного спектру може отри-
мати доступ для включення в загальноосвітній, 
загальносоціальний простір, набувати бракуючих 
соціальних знань та умінь, що в перспективі, може 
покращити якість життя дитини та її сім’ї. 

Висновки з даного дослідження і пер-
спективи. Отже, інклюзивне середовище, яке 
побудоване із врахуванням вимог та можливос-
тей дітей з розладами аутистичного спектру, 
з опорою на ресурси, позитивним чином впливає 
на психологічну, освітню, соціальну успішність 
дитини. Зважаючи на зростаючі можливості ме-
дицини, зокрема, в напрямку розпізнаваності 
розладів та увагу, яка все більше приділяєть-
ся емоційному стану сімей дітей з розладами  
аутистичного спектру, їх соціальному положен-
ню та труднощам, не викликає сумнівів доціль-
ність подальшого вивчення розладів з точки 
зору наукового інтересу, громадської обізнаності 
та захисту прав дітей. 
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